
Konferensavgift:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 700 kr, exkl moms
Övriga: 4 100 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före konferensen debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.

Konferens Ungdomar 2022
Tordagen den 10 november 2022. Garnisonen konferens, lokal Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 

info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se  I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Välkommen till en dag där ni får möjlighet att ta del av exempel på hur trygghetsarbetet 
för ungdomar kan se ut genom varierade insatser!

Ur programmet:

Trygg och inkluderande idrott och fritid med Rädda Barnen 
Helene Olsson & Rebecca Ahlenius, Rädda Barnen

Fritidsgårdsutveckling i Sigtuna 
Lars Palmér, förvaltningschef & Ann Blomqvist Estevez, kultur- och ungdomschef, kultur- och fritidsförvaltningen, 
Sigtuna kommun

Människan bakom uniformen – från projekt till verksamhet 
Beston Kalefa, ungdomscoach fokus mänskliga rättigheter, Tegelbruket 

Trygga Möten med Scouterna
Melis Yorulmaz och Ingrid Häggblom, samordnare för Trygga Möten, Scouterna

Uppsökande ungdomsverksamhet med fältassistenter
Johan Fredberg, ungdomsarbetare Trygga ungdomsmiljöer, Kungälvs kommun

Stoppa skitsnacket - Locker Room Talk
Julia Frännek, verksamhetschef Locker Room Talk Med reservation för eventuella ändringar.

Trygghet

Inbjudan till konferens 
Delta på plats 

eller 
digitalt!



08.30	 Registrering	och	kaffe	med	smörgås
 Digital	sändning	öppnar

08.55	 Inledning	och	välkomna

09.00	–	09.45	Trygg	och	inkluderande	idrott	och	fritid	med	Rädda	Barnen
Idrott- och fritidsaktiviteter är mer än bara roligt, tryggt och meningsfullt – det är en friskfaktor!
Rädda Barnen arbetar utifrån barns behov och rättigheter för att barn ska få en trygg och meningsfull 
fritid. Idrott och fritid är en viktig del för barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande, men det 
förutsätter också att barn och unga känner sig trygga på sina fritidsaktiviteter. Lyssna på Helene och 
Rebecca som ansvarar för trygg och inkluderande fritid och idrott på Rädda Barnen.
Helene Olsson & Rebecca Ahlenius, Rädda Barnen

10.00	–	10.45	Fritidsgårdsutveckling	i	Sigtuna
I Sigtuna kommun ligger fritidsgårdsverksamheten under kulturverksamheten. Så har det varit sedan 
2006, vilket har lett till en positiv utveckling! Genom kvalitetsarbete, breddning av uppdrag och 
initiativ från ungdomar själva har fritidsgårdarna i Sigtuna skapat ett ungdomsengagemang. Med ett 
nytt utvecklingsuppdrag för fritidsgårdarna från kultur- och fritidsnämnden ska utvecklingen bli ännu 
tydligare, vilket de kommer att presentera. Låt dig inspireras av att lyssna på utvecklingsarbetet de gjort 
och som fortfarande pågår i Sigtuna för att skapa framgångsrika fritidsgårdar för alla!
Lars Palmér, förvaltningschef & Ann Blomqvist Estevez, kultur- och ungdomschef, kultur- och 
fritidsförvaltningen, Sigtuna kommun

11.00 – 11.45  Människan	bakom	uniformen	–	från	projekt	till	verksamhet
I Örebro kommun driver fritidshuset Tegelbruket verksamheten Människan bakom uniformen (MBU), 
på uppdrag av kommunen. Tegelbruket är en förening och beskriver sig själva som Örebros självklara 
ungdomsarena som bedriver flera typer av verksamheter.  MBU är ett projekt som syftar till att bygga 
broar mellan unga och blåljuspersonal och drivs på flera sätt i landet, men i Örebro har det gått från att 
vara ett projekt till att bli verksamhet. Föreningen Tegelbruket berättar nu om verksamheten och dess 
utmaningar respektive vinster. Varför är MBU viktigt?
Beston Kalefa, ungdomscoach fokus mänskliga rättigheter, Tegelbruket 

11.45 – 12.45 LUNCH
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Med reservation för eventuella ändringar.



www.utvarderingsringen.se  –  Konferens ”Föreningsstöd” 16 nov 2015

Med reservation för eventuella ändringar.

PR
O

G
R

A
M

12.45	–	13.30	Trygga	Möten	med	Scouterna 
Scouterna använder en metod i sin verksamhet som de kallar Trygga Möten, en metod de 
utvecklat sedan 2005. Syftet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg och säker och 
fri från övergrepp och kränkningar i alla former samt att ledare ska få stöd i att agera om 
något händer. Melis och Ingrid, samordnare för Trygga Möten, är på plats och berättar om 
metoden och hur Trygga Möten kan användas i fler verksamheter än Scouterna. 
Melis Yorulmaz och Ingrid Häggblom, samordnare för Trygga Möten, Scouterna

13.45	–	14.30	Uppsökande	ungdomsverksamhet	med	fältassistenter
I Kungälvs komun hittar vi en enhet fältarbetare, som arbetar med uppsökande 
ungdomsverksamhet. Fältassistenterna grundar sitt arbete i de behov ungdomarna har, och 
de är oftast ute i fält kvällar, helger, vid evenemang och på platser där vuxenvärlden är liten. 
Var med och lyssna på när Johan och Josefin berättar om hur fältassistenterna i Kungälv 
tillsammans med föräldrar, föreningar och frivilligorganisationer arbetar för ungas trygghet.
Johan Fredberg, ungdomsarbetare Trygga ungdomsmiljöer, Kungälvs kommun

14.30	Kaffe

14.50	–	15.35	Stoppa	skitsnacket	-	Locker	Room	Talk
Locker Room Talk är en svensk ideell organisation som vill skapa nästa generations förebilder 
och idrottsutövare genom att göra killarnas omklädningsrum till en tryggare plats så att de 
enkelt kan idrotta, mår bra och bli den bästa versionen av sig själv.
De skapar målgruppsanpassade metoder med utgångspunkt inom lagidrotten- & skolans 
omklädningsrum för killar och deras ledare i jämställd idrott, värdebaserat ledarskap och 
emotionell intelligens. De identifierar andra rum som påverkar omklädningsrummet med 
anpassade metoder och jobbar med opinionsbildning för att uppnå en systemförändring i 
samhället på nationell och internationell nivå.
Idag upplever många ungdomar kränkningar inom idrottsrörelsen och med hjälp av sitt 
arbete vill LRT skapa en ökad medvetenhet kring förväntningar som finns på framför allt 
killar, sociala färdigheter, relationer till sig själv och andra. Hör hur LRT själva beskriver sin 
verksamhet, varför den finns och hur de genom sitt arbete verkar för att göra skillnad.
Julia Frännek, verksamhetschef Locker Room Talk

Ca	15.35	Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.

När du deltar i nätverket har du möjlighet till kostnadsfri konsultation hos oss, vi har 
många års erfarenhet av utredningar och enkätundersökningar. 

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


